
Referat af ordinær generalforsamling 2016, Hvalsø 
Idrætsforening, Fodbold 14-3-16 kl. 19.00 i 
Klubhuset, Møllebjergvej 4330 Hvalsø. 
 
 
 

1. Velkomst. 
Formand Poul Nielsen bød velkommen til den 99´sindstyvende ordinære 
generalforsamling. Vi fylder 100 år i år. Tidligere var foreningen samlet, med brydning, 
gymnastik og fodbold som aktiviteter. Nu er vi så samlet alene om fodbold. 
Foreslog herefter kandidat til dirigenthvervet. 
 
 

2. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere. 
Erik Wulff blev foreslået og valgt som dirigent. 
Som stemmetællere, blev John Jørgensen og Steen Nielsen foreslået og valgt. 
 

 
3. Konstatering af generalforsamlingens lovlige indvarsling. 

Dirigenten konstaterede efter vedtægtens § 11 stk. 2, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. 
 
 

4. Formanden aflægger beretning for bestyrelse og udvalg. 
Der forelå skriftlig beretning. 
Formanden afsluttede beretningen med fortælle forsamlingen, at nu var der fundet 
træner til andetholdet. 
Formandens beretning blev vedtaget. 
 
 

5. Kasserer forelægger det reviderede regnskab for 2015. 
Kasserer Henriette Christensen og Christian Albertsen gennemgik henholdsvis regnskab 
og regnskabsoversigt over de seneste 3 regnskabsår og budget 2016.. 
Der var nogle få spørgsmål til gennemgangen, der blev repliceret på. 
Bl.a. blev det oplyst, at Nordea og Spar Nord havde støttet klubben med hver 15.000 
kr. i forbindelse med branden og at disse midler var samlet i kontoen for 
sponsorindtægter. – derfor var den lidt større end budgetteret. 
Det blev tillige bemærket, at vi har brugt mange penge – for mange penge på bøder. 
Dette problem rejses på kommende trænermøder. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
 

6. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer. 
Der var ingen indkomne forslag. 

 
 

7. Valg af bestyrelse ( gælder for 2 år) 
 

a. Valg af formand ( ulige år)              Poul Nielsen , ej på valg. 
 

b. Næstformand ( lige år)              Bruno Rasmussen, modtager genvalg. 
                                                        Bruno Rasmussen blev genvalgt. 



 
c. Kasserer ( lige år)              Henriette Christensen, modtager genvalg. 

                                                       Henriette Christensen blev genvalgt. 
 

        d.  bestyrelsesmedlemmer ( lige år)         Poul Christensen, modtager genvalg .  
                                                          Flemming Mortensen, modtager ikke genvalg. 
                                                           Brian Ildved, modtager genvalg. 
                                                           
                                                           Morten Knudsen, ej på valg. 
                                                           Jan H. Christensen, ej på valg.                                                                                                                                
                                                           Christian Albertsen, ej på valg.  
 
Poul Christensen og Brian Ildved blev genvalgt. Nicolaj Klausen blev foreslået og valgt. 
 

 
e.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter           Gælder for 1 år. 

                                                      P.t. er Povl Gudiksen og vakant valgt som  
                                                      suppleanter. 
                                                      Povl Gudiksen blev genvalgt. 
                                                      Annette Vase Pedersen blev foreslået og valgt. 
 

                     
f.   Valg af revisor.   

                                                            Jens Arne Nielsen indstilles til genvalg. 
                                                            Jens Arne Nielsen blev genvalgt. 
 
 

8. Valg af suppleant for revisor. 
                                                             Steen Nielsen indstilles til genvalg. 
                                                             Steen Nielsen blev genvalgt. 
 
 

 
9. Eventuelt.  

 
     Der blev spurgt til, hvornår de sidste 5 % af byggeriet blev gjort færdigt. Der må have   
     været en afleveringsforretning, hvor fejl og mangler blev registreret ?. 
     Formanden  svarede, at der blev arbejdet på det i Lejre Kommunes forvaltninger – og   
     Klubhusudvalget er ligeledes meget aktivt. 
 
     Referater på hjemmeside blev efterlyst. Ros til, at regnskabet lå der. 

 
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke Flemming Mortensen for mange 
års godt arbejde for klubben – han har nu søgt og fået et godt job langt oppe i Sverige.     
( så langt oppe, at de mest snakker ishockey) 

 
 
 
 

 
 
______________________________ 

           Dirigent: Erik Wulff.  


